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1 ఫాల్ ష్ బాయ్క్

 పాత నిమాలకు సంబంధించిన లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి, ంకేతిక 
నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి  అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం 

జిజి..కెకె.. ంకటేంకటే   
(( జయచితర్జయచితర్     ––  11997733,,  పెట్ ంబర్పెట్ ంబర్    సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

అతత్గారు – కొతత్ కోడలు, నాటకాల రాయుడు, మా యిలవేలుప్, శీర్దేవి, 
కోడలుపిలల్, శీర్వారు – మా వారు, దేవీ లలితాంబ, తలీల్ కొడుకులు మొదలైన తెలుగు చితార్లకూ, 
15 మాసాలకు పైగా ఒకే ధియేటరోల్ (బెంగళూరు) నడుసుత్నన్ ‘బంగారదమనుషయ్’ మొదలైన నూరు 
కనన్డ చితార్లకూ సంగీత దరశ్కునిగా పనిచేసి పేరు గడించిన జి.కె.వెంకటేశ – కొనిన్ మలయాళ 
చితార్లకూ మరికొనిన్ తమిళ చితార్లకూ కూడా సంగీత దరశ్కుడిగా పనిచేశారు ! మొతత్ం 150 
చితార్లు ఆయన సంగీత దరశ్కతవ్ంలో తయారైన చితార్లు. అయితే, తెలుగులో ఎకుక్వ చితార్లకు 
పనిచెయయ్కపోవడం వలల్ – వెంకటేశ గురించి ఈ మాట వినన్పుప్డు, వినన్వారికి ఆశచ్రయ్ంగానే 
ఉండొచుచ్, ఆయన తెలుగువారే అయినా, తెలుగు సినిమాలకు పనిచెయయ్డానికి చాలా ముందు – 
మలయాళ, కనన్డ తమిళ చితార్లకు పనిచేసి – పేరు తెచుచ్కునన్ వారత్ వినన్పుప్డు కూడా ఆశచ్రయ్ం 
కలగొచుచ్ … 

వెంకటేశ సవ్సధ్లం హైదరాబాదు; మదార్సులో పెరిగాడు. వింత 
ఏమిటంటే – అతను ఏ నాడూ సూక్లుకు వెళిళ్ పాఠం చదివి ఎరగడు. చినన్తనం నుంచి, అతని 
చెవులు, కళూళ్ ఎపుప్డూ సంగీతం మీదనే వుండేవి. వెంకటేశ తండిర్గారు సంగీత విదావ్ంసుడు; 

రంగసధ్ల నటుడు. ఆయన ఐదుగురు అబాబ్యిలకూ సంగీతం అలవడింది. ఒకొక్కక్రు ఒకొక్కక్ వాదయ్ంలో కృషి చేశారు. వెంకటేశ పెదద్నన్యయ్గారైన 
సీతాపతిగారు, వెంకటేశుక్ సంగీతం నేరాప్రు. తన ఆరవ ఏటనే వెంకటేశ వీణ వాయించడం నేరుచ్కునాన్డు. 
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 1938 వ సంవతస్రంలో, తన పదకొండవ ఏట వెంకటేశ మదార్సు వచేచ్సి, సిధ్ర వాసం ఏరప్రచుకునాన్డు. అంతకు ముందు 
అతను తండిర్గారి పోర్తాస్హంతో నాటకాలోల్ వేషాలు కూడా వేశారు. ఆ ఉతాస్హంతో అతను సినిమా ఉతాస్హం పెంచుకుని, మదార్సులో సిధ్రపడితే, 
‘సినిమా అవకాశాలు మాతర్ం రావా’ అనుకునాన్డు. అతని ఊహ ఫలించింది. జూపిటర సంసధ్ వాళుళ్ అతనిన్ తమ సంసధ్లో జేరుచ్కునాన్రు. బస, 
భోజనాలు వాళేళ్ ఏరాప్టు చేసి, నెలకు ‘మూడు రూపాయలు’ జీతం ఇచేచ్ వారు. వెంకటేశ పిలల్ల వేషాలు వేసూత్ వచాచ్డు. తమిళ భాష అపప్టికి అంతగా 
తెలియకపోయినా, ఎలా చెబుతే అలా చెపప్డం అలవాటు చేసుకుని – కణణ్గి, కుబేర కుచేల, మహామాయ, భకత్ మీరా మొదలైన చితార్లోల్ వేషాలు వేశాడు. 
నేటి పర్సిదద్ సంగీత దరశ్కుడు యమ. యస. విశవ్నాధన కూ మైతిర్ ఏరప్డింది. అపుప్డే ఆ అబాబ్యిలు జూపిటర సంసధ్ – ఏ పని చెబుతే ఆ పని చెయాయ్లి. 
కేవలం వేషాలు వెయయ్డమే కాకుండా, ఆరెక్సాట్ర్లో పాలొగ్నడం, కోరస పాటలోల్ పాడడం కూడా చేసేవారు. కడారు నాగభూషణం గారు తమిళంలో 
‘హరిశచ్ందర్’ తీశారు. అందులో ఇదద్రూ లోహితాసుయ్డి సేన్హితులుగా వేషాలు వేశారు. ఆ తరావ్త, వెంకటేశ నటించలేదు. సంగీత శాఖలోనే కృషి 
చెయయ్సాగాడు. 

 కె. వి. నాయుడు అనే ఆయనకు ఆరెక్సాట్ర్ వుండేది. వెంకటేశ అందులో జేరి, చితార్లకు పని చెయయ్సాగాడు. కె.వి నాయుడు 
దావ్రా, వెంకటేశ కు సంగీత దరశ్కుడు యస. వెంకటరామన పరిచయం ఏరప్డింది. ఆయన దగగ్ర సహాయకుడిగా పని చేసే అవకాశం కలిగింది – 
వెంకటేశ కు. తరావ్త, సి. ఆర. సుబబ్రామన తో పరిచయం ఏరప్డి, ఆయన దావ్రా కోయంబతూత్రు పకిష్ రాజా సూట్డియోలో జేరి, రెండేళళ్ పాటు 
సుబబ్రామన సంగీత దరశ్కతవ్ంలో ఆరెక్సాట్ర్లో పని చేశారు. 

 వెంకటేశ కృషి, ముందుకు రావాలనన్ అతని తపనా పరిశర్మకు తెలియసాగాయి. టి. జానకి రామ అనే ఆయన ‘చేచి’ అనన్ 
మలయాళ చితర్ం ఆరంభిసూత్ కొతత్ సంగీత దరశ్కునికి అవకాశం ఇవావ్లనుకుని, వెంకటేశ కు ఇచాచ్రు. సంగీత దరశ్కునిగా అతని తొలి చితర్ం అది. ఆ 
తరావ్త, సేలంలో కొంత కాలం వుండి, ఇంకో రెండు మలయాళ చితార్లకు సంగీత దరశ్కుడిగా పని చేశారు. 1953 లో మదార్సు వచిచ్, విశవ్నాధన, 
రామూమ్రిత్ బృందంలో జేరి, వాళళ్తో కలిసి చాలా చితార్లకు పని చేశారు. వాళళ్తో కలిసి పని చేసూత్నే బయటి చితార్లకు కూడా సొంతంగా పని చేశారు. 
54లో ఆయన ‘సోదరి’ అనే కనన్డ చితార్నికి సంగీత దరశ్కుడైనారు. నాటి నుంచి, నూరు కనన్డ చితార్లకు పని చేశారు. ఎనోన్ సారుల్ ‘ఉతత్మ సంగీత 
దరశ్కుడు’ బహుమతులు కూడా పుచుచ్కునాన్రు. వెంకటేశ, సంగీత దరశ్కుడైన తరావ్త, కొనిన్ చితార్లోల్ పాటలు కూడా పాడారు – పని చేసిన అనిన్ భాషా 
చితార్లోల్నూ. తెలుగులో ‘సంతోషం’, ‘శీర్దేవి’ మొదలైన చితార్లోల్ పాడారు. 

 హరి అనే మితుర్ని దావ్రా, కలప్న చితర్ నిరామ్త బాబూరావుతో వెంకటేశ కు పరిచయం ఏరప్డింది. అపుప్డే అతను 
బాబూరావు తీసిన ‘అతత్గారు – కొతత్ కోడలు’ చితార్నికి – తొలిసారిగా తెలుగు చితార్నికి – సంగీత దరశ్కుడైనారు. ‘అతత్గారు – కొతత్ కోడలు’ చితార్లోల్ని 
పాటలు, పర్జలను ఆకటుట్కోవడంతో వెంకటేశ, తొలి చితర్ంతోనే తెలుగు పేర్క్షకులకు బాగా తెలిసిపోయారు ! పర్సుత్తం ఆయన ఆరు కనన్డ చితార్లకూ 
రెండు తమిళ చితార్లకూ పనిచేసుత్నాన్రు. గౌరీశంకర, బి. యస. నారాయణ, యమ. మలిల్కారుజ్నరావులు తవ్రలో ఆరంభించే తెలుగు చితార్లకు పని 
చేసాత్రు. ఆయన సంగీత దరశ్కతవ్ంలో తయారైన ‘పసి హృదయాలు’ తవ్రలో విడుదల కాబోతునన్ది. 

 “సినిమా సంగీత దరశ్కులు ఒక భాషలో హిటట్యిన పాటలిన్ ఎందుకు కాపీ కొడతారు?” అనన్ పర్శన్కు సమాధానం ఇసూత్ – 
“సినిమాలకు సినిమాలే కాపీలే కొటట్గా, బాగునన్ టూయ్న ను తీసుకుంటే తపాప్? ఆ వరస ఇకక్డి సనిన్వేశానికి అమరగలదనుకుంటే, కుదురుచ్కోవచుచ్. 
అయితే, ఇలా కాపీ చెయయ్డానికి కారకుడు నూరువంతులూ సంగీత దరశ్కుడే కాదు. దరశ్క నిరామ్తలు కూడా కారకులే అవుతారు. వారి పోర్దబ్లం లేనిదే, ఏ 
సంగీత దరశ్కుడూ ముందుగానే, “కాపీ చేసాత్ను” అని అనడు !” అనాన్డు వెంకటేశ. 

 “పర్తి సంగీత దరశ్కుడూ – సనిన్వేశానికి అనుగుణంగా మంచి వరసను కుదరచ్డానికే ఆలోచిసాత్డు. కాని, ఇవాళ చాలా 
మంది నిరామ్తలు వయ్వధి ఇవవ్డం లేదు. మూడు రోజులుందనగా, రికారిడ్ంగ కు తేదీ నిరణ్యం చేసి, సూట్డియో ‘బుక’ చేసి – అపుప్డు పాట విషయం 
ఆలోచించమంటారు. లేకపోతే ఫలానా హిందీ చితర్ంలోని ఫలానా పాటను తీసుకోమంటారు. ఒక చితార్నికి సంగీత దరశ్కుని నిరణ్యం చేసుకునన్ తరావ్త, 
అతనికి ఎలాంటి సూచనలు, సలహాలూ తదితరులు ఇచిచ్నా – తుది నిరణ్యం మాతర్ం సంగీత దరశ్కుడికే వదిలిపెటాట్లి. అలా వదిలిపెటట్డం లేదు – అదే 
దురదృషట్ం. ‘సంగీత దరశ్కుడు’ అనన్ తరావ్త కనీసం, ఆ పేరుకైనా గౌరవం ఇవావ్లి గదా. లేకపోతే ‘సంగీతపు మేసతరీ’ అనో, ‘మూయ్జిక ఎడిటర’ అనో పేరు 
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పేటిట్, గార్మఫోన రికారుడ్లు ఇచిచ్ చెయయ్మంటే బాగుంటుంది ! ఒకరికి ఇబబ్ంది కలిగించాలనే ఉదేద్శంతో నేను – ఈ విషయాలు చెపప్డం లేదు. ‘చితర్ 
పరిశర్మ అభివృదిద్’ కే చెబుతునాన్ను. 

 సనిన్వేశం అనుమతిసేత్ వీలైనంతవరకూ శాసతరీయ ధోరణిలో పాట చెయయ్డమే బావుంటుందని నా ఉదేద్శం. ఆ పాట చాలా 
కాలం నిలుసుత్ంది. ‘సనిన్వేశం బాగునన్పుప్డే పాట పర్చారంలోకి వసుత్ంది.’ అని కొందరు అంటారు. కాని ఇది పూరిత్గా నిజం కాదు. పాటలో కూడా కొంత 
వుండాలి. సాహితయ్ం, సంగీతం రెండూ ఆ సనిన్వేశానికి తోడప్డాలి. సంగీత సాహితాయ్లలో 75  శాతం సాహితయ్ం, 25 శాతం సంగీతం వుండాలని నా 
అభిపార్యం. ఉంటే, అది పర్జాదరణ పొందగలుగుతుంది. అయితే ఇంకోటుంది – పర్జాదరణ పొందాలని, ‘పాపుయ్లర’ కావాలనీ అనుకుని పాట 
చెయయ్కూడదు. మనం చేసేది మనం చెయాయ్లి. అనీన్ కలిసి వచిచ్, అది రాణిసేత్ పర్జాదరణ పొందుతుంది. ముందే ‘పాపుయ్లర’ కావాలని బయలేద్రితే, అది 
సనిన్వేశానికి అతకక్, ఇంకోలా తయారయేయ్ పర్మాదం వుంది. ఏమైనా, పాట రాణించడానికి ఒకక్ సంగీతమే ఎపుప్డూ కారణం కాదు. ఎనోన్ 
కారణాలుంటాయి. ముఖయ్ంగా సాహితయ్ం బాగుండాలి. సాహితయ్ం భరత్, సంగీతం భారయ్. ఈ రెండూ కలిసి మెలిసి సరిగాగ్ కాపురం చేసేత్నే మంచి 
‘సంతానం’ కలుగుతుంది” అనాన్రు వెంకటేశ. 
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